Princip for skolehjemsamarbejde på Blåbjergskolen
Ved skolehjemsamarbejde på Blåbjergskolen bliver elever og forældre inddraget i skolen.
Sammen skaber vi gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel, og for
undervisningsmiljøet i klassen.
Forældremøde
Ved forældremøder inddrages forældre i klassens hverdag, samt drøftelse og løsning af faglige og
trivselsmæssige udfordringer i klassen. Alle forældre til elever i en klasse indbydes til et
forældremøde inden 1.oktober.
Klasseforældreråd
Ved forældremødet vælges et klasseforældreråd. Klasseforældrerådets opgave er, opbakning til
sociale aktiviteter med elever og forældre, og at være bindeled mellem forældre og
Fællesbestyrelsen.
Skolehjemsamtaler
Ved skolehjemsamtalen vil klasseteam og forældre i samarbejde tage ansvar for den enkelte elevs
faglige, sociale og dannelsesmæssige udvikling. Forældrene får et fyldestgørende billede af elevens
faglige udbytte og trivsel, og er med til at sikre at faglige og trivselsmæssige udfordringer opdages
i tide. Ved samtalen vil forældrene få viden om, hvordan de kan støtte deres barn i at nå de faglige
og sociale mål.
Klasseteamet indkalder til én årlig skolehjemsamtale af minimum 20minuters varighed, hvor
eleven, forældre og pædagogisk personale deltager. Der vurderes løbende om der er behov for
yderligere skolehjemsamtaler for en elev, samt hvem der deltager ved disse samtaler. Der
synliggøres en opdateret elevplan en uge inden samtalen.
Forældrene forbereder sig til samtalen ved at tale med barnet om elevplanen, og ved at tale med
deres barn om, hvorvidt de skal have tilføjet noget på dagsordenen til skolehjemsamtalen.
Ved skolehjemsamtalen i henholdsvis:
•
•
•

Indskoling (Børnehaveklassen-3.klasse) inddrages eleven ved en elevsamtale umiddelbart
før skolehjemsamtalen, som tager udgangspunkt i elevens læring og trivsel.
Mellemtrin (4.-6.klasse) inddrages eleven ved at eleven forud for samtalen i
undervisningen har udvalgt data (opgave/ test/ produkt) fra elevens hverdag i skolen, som
eleven præsenterer ved samtalen og samtalen vil tage udgangspunkt i dette.
Udskoling (7.-9.klasse) vil samtalerne foregå på årgangene således:
➢ 7.årgang Klasseteamet - med særligt fokus på trivsel
➢ 8.årgang Klassens lærere ved cafesamtaler - med særligt fokus på elevplanen i alle fag
➢ 9.årgang Klasseteamet - med særligt fokus på standpunkter og uddannelsesvalg

Klasseteamet sikrer at forældre gives et fyldestgørende billede af barnets udvikling i alle fag. Man
kan som forældre altid kontakte klasseteamet.

Kommunikation mellem skole og hjem
Kommunikation mellem skole og hjem foregår via Aula. Ved telefonisk henvendelse kan
kontaktoplysninger findes på skolens hjemmeside. På hjemmesiden findes oplysninger om skolen.
Princip for skolehjemsamarbejde evalueres årligt i FB i maj/juni måned.
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